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”Nothing about us without us” 
Brukermedvirking er en lovfestet 
demokratisk rettighet som er 
umåtelig viktig både for oss som er 
pasienter i dag, og ikke minst for de 
som kommer etter oss. 

Brukermedvirkning er et viktig, og 
lovfestet prinsipp i Norge.  
CarciNor har en rekke medlemmer 
som er engasjert innen bruker-
medvirkning.  
Det er viktig at kreftperspektivet, og 
kreftpasienter er representert med 
både pasienter og pårørende.

Brukermedvirking 
handler om å dele 

egne erfaringer 
til beste for kreft-
pasienter og deres 

pårørende

Ved å ta i bruk egne erfarin-
ger, hvordan det er å være 
pasient eller pårørende, sik-
re vi intressene til de som er 
rammet av kreftsykdom.

Brukermedvirkning er en demokra-
tisk rettighet som vi kreftpasienter 
har. Gjennom brukermedvirkning 
sikrer vi at våre interesser som 
kreftrammede blir ivaretatt på en 
best mulig måte. 

Brukermedvirkning vil si å sette 
brukerens behov i sentrum. For hver 
enkelt av oss, som bruker eller pasi-
ent, handler det om at behandling 
og tiltak skal bli mer tilpasset våre 
behov.

 > Brukermedvirking vil si 
å sette brukerens behov i 
sentrum 

 > En brukermedvirker 
i CarciNor har egne 
erfaringer med NET-
kreft, som pasient eller 
pårørende 

 > Brukermedvirking er 
et viktig og lovfestet 
prinsipp. 

 > Kan du tenke deg 
å være med som 
brukermedvirker, ta 
kontakt på  
post@carcinor.no

BRUKERMEDVIRKING

En brukermedvirker fra CarciNor 
er en person som på bakgrunn av 
egen erfaring med NET-kreft, enten 
som pasient eller pårørende, deltar 
i et brukerråd til hjelp for andre i 
samme situasjon. 

nothing about us without us

Brukermedvirking 
er en demokratisk 

rettighet, for å sikre 
interessene til de 

som er rammet av 
kreftsykdom.



carcinor
Postboks 11 Kjelsås
0411 oslo
post@carcinor.no

+47 21 420 680
#carcinor  @carcinor

CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen og har en gjensidig forpliktende samarbeidsav-
tale med Kreftforeningen. CarciNor følger Kreftforeningens etiske retningslinjer. All informasjon 

behandles konfidensielt. Ingen opplysninger vil bli gitt videre eller delt med tredje part.

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer (NET), carcinoid.  
NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak  
blir funnet i tarmsystemet eller i lungene, men også i andre deler av kroppen.  

Sykdommen er vanskelig å diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.
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CarciNor fordi
• Vi trenger flere som engasjerer seg sjelden kreftsykdom,  

nevroendokrin kreft, NET-kreft.
• Nevroendokrine svulster (NET) utvikler seg ofte til kreft, og om 

disse ikke blir behandlet kan de føre til alvorlig sykdom og død.
• Pasienter med NET-kreft får ofte stilt feil diagnose, eller blir di-

agnostisert for sent, noe som kan ha negative følger for deres 
mulighet for å overleve og for deres livskvalitet.

• Pasienter med NET-kreft kan med rask diagnose og god behand-
ling oppnå en betydelig gevinst i overlevelse og økt livskvalitet.

• Alle NET-kreft pasienter må få lik tilgang til de forbedringene 
som skjer innen diagnostisering og behandling. 

• Vi trenger mer forskning på nevroendokrin kreft.

CarciNor for alle som er engasjert i NET-kreft
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor bli medlem


